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ТенДенцІї рОзВиТку СТрахОВОгО ринку україни на СучаСнОму еТапІ
анотація. Досліджується страховий ринок України, його тенденції та проблеми функціонування. У рам-
ках аналізу розглядаються такі показники страхової діяльності, як кількість страхових компаній та кіль-
кість укладених договорів страхування. Основні закономірності функціонування страхового ринку Укра-
їни відображає аналіз показників галузі за найбільш поширеними видами страхування, визначальними 
серед яких є обсяги страхових премій та обсяги страхових виплат. Окрема увага приділена ринку пере-
страхування. Розглядаються також показники діяльності страхових компаній в частині обсягів сформова-
них страхових резервів, активів та обсягу сплачених статутних капіталів. За результатами дослідження 
простежується відповідна динаміка та надається характеристика вказаних вище показників. Виділяють-
ся проблеми, які властиві українському страховому ринку та зазначається необхідність формування від-
повідних умов для його ефективного розвитку.
ключові слова: страховий ринок, ринок перестрахування, страховик, страхувальник, страхова компанія, 
страхова премія, страхова виплата, рівень виплат.
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summary. The insurance market of Ukraine, its tendencies and problems of functioning are investigated. The 
analysis uses data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. The anal-
ysis examines the dynamics of such indicators of insurance activity as the number of insurance companies and 
the number of insurance contracts. It is determined that the number of insurance companies tends to decrease. 
The causes of this situation are both the internal crisis phenomena and the failure to meet capitalization re-
quirements by domestic insurers. The basic laws of functioning of the insurance market of Ukraine reflect the 
analysis of industry indicators by the main and most common types of insurance, determining among which are 
the volume of insurance premiums and the volume of insurance payments. It has been investigated that there is 
a positive trend in terms of insurance premiums and insurance payments. Positive trends include the increase 
in the level of payments. Particular attention is paid to the reinsurance market as the later is an integral part of 
the insurance market. The tendencies of insurance market development by the indicators of activity of insurance 
companies in terms of the volume of insurance reserves formed, assets and the volume of paid-up authorized capi-
tal were also evaluated. It has been researched that there is a steady increase in the volume of insurance reserves 
and assets, which is a prerequisite for stable functioning and development of the insurance market. At the same 
time, the downward trend in the paid-up share capital of insurers is a negative trend. According to the results of 
the study, the corresponding dynamics are monitored and characteristics of the above indicators are presented. 
The problems that are peculiar to the Ukrainian insurance market are highlighted and the need to formulate ap-
propriate conditions for its effective development is noted. It is noted that despite the rather high growth rates of 
quantitative indicators, the institutional and functional characteristics of the Ukrainian insurance market do not 
generally correspond to the trends of the world insurance markets and the real needs of the domestic economy.
Keywords: insurance market, reinsurance market, insurer, insurer, insurance company, insurance premium, 
insurance payment, level of payments.

Постановка проблеми. Сучасний стан 
страхового ринку України не повною мі-

рою відповідає тенденціям розвитку ринків стра-
хового захисту розвинених країн. Подальший 
розвиток вітчизняного страхового ринку потребує 
розробки ефективної політики щодо забезпечен-
ня страхової діяльності страховиків, іноземних 
перестраховиків, активізації страхувальників, 
створення розвиненої платоспроможної системи 
страхування. У зв’язку з цим зростає потреба 
у дослідженні тенденцій страхового ринку у на-
шій країні на сучасному етапі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню теоретичних та практичних засад 
функціонування та розвитку страхового ринку 
присвячено наукові праці багатьох вітчизняних 
вчених, таких як В.Д. Базилевич, С.І. Білоус, 
Н.М. Внукова, О.Д. Вовчак, В.В. Волкова, О.О. Га-
манкова, О.А. Гвозденко, С.Г. Журавін, О.С. Жу-

равка, Л.О. Заволока, Ю.М. Клапків, О.В. Козь-
менко, Л.О. Орланюк-Маліцкая, С.С. Осадець, 
І.Ю. Рудь, С.В. Сєміколенова, Р.Г. Соболь, 
В.М. Фурман, А.С. Шолойко, Я.П. Шумелда та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потребують подальших до-
сліджень тенденції, проблеми та перспективи роз-
витку страхового ринку з врахуванням сучасних 
реалій функціонування вітчизняної економіки 
та європейського вектору розвитку нашої держави.

мета статті. Головною метою є оцінка стану 
вітчизняного страхового ринку, дослідження його 
тенденцій, виділення проблем, які стримують його 
розвиток та визначення подальших перспектив.

Виклад основного матеріалу. У сучасних ди-
намічних умовах глобалізації та інтеграції Украї-
ни в європейське та світове співтовариство вини-
кає об’єктивна потреба поглиблення досліджень 
тенденцій національного страхового ринку, вияв-
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лення проблемних аспектів у його функціонуванні 
та пошуку перспективних напрямів його розвитку.

В Україні страховий ринок є другим за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансо-
вих ринків. Загальна кількість страхових компа-
ній станом на 31.12.2018 р. становила 281, у тому 
числі страхових компаній «life» (страхові компанії, 
що здійснюють страхування життя) – 30 компа-
ній, страхових компаній «non-life» (страхові ком-
панії, що здійснюють страхування видів, інших, 
ніж страхування життя) – 251 компанія, (станом 
на 31.12.2017 р. – 294 компанії, у тому числі стра-
хових компаній «life» – 33 компанії, страхових 
компаній «non-life» – 261 компанія) (табл. 1).

Як видно з даних табл. 1, кількість страхових 
компаній має тенденцію до зменшення, так за 
2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість компа-
ній зменшилася на 13 страхових компаній, порів-
няно з 2016 роком зменшилася на 29 страхових 
компаній. Причинами цієї ситуації є як внутрішні 
кризові явища, так і невиконання вимог щодо ка-
піталізації з боку вітчизняних страховиків.

На нашу думку, однією з основних при-
чин скорочення кількості страхових компаній 
є затвердження влітку 2018 р. Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг розпоряджен-
ня №850 «Про Положення про обов’язкові кри-
терії і нормативи достатності капіталу та плато-
спроможності, ліквідності, прибутковості, якості 
активів та ризиковості операцій страховика» [4]. 
Згідно з документом впродовж двох років страхо-
вики повинні сформувати додатковий запас лік-
відності та очистити свої портфелі від неякісних 
активів. З 30 червня 2020 року розмір «подушки 
безпеки» для страхових компаній «non-life» (ри-
зикових страхових компаній) складатиме 30 млн 
грн, а для компаній зі страхування життя – 
45 млн грн. До кінця 2018 р. компаніям потріб-
но було сформувати «подушку безпеки» в розмірі 
30% від необхідної суми (9 млн грн для страхових 
компаній «non-life» і 13,5 млн грн – для страхо-
вих компаній «life»), а до 30 червня 2019 р. – вже 

60% (18 млн грн і 27 млн грн відповідно). Великі 
страхові компанії виконали це завдання, а ось 
дрібні, які не відповідають новим правилам, вже 
поступово залишають ринок.

Додатково регулятор підвищив вимоги до акти-
вів, які можуть враховуватися під час розрахунку 
нормативів платоспроможності. 20-40% страхових 
резервів (у залежності від виду діяльності) ма-
ють бути низькоризиковими, наприклад ОВДП, 
облігації міжнародних фінансових організацій, 
поточні рахунки і депозити в банках з рейтин-
гом не менше АА за національною рейтинговою 
шкалою [5]. Нові вимоги покликані виключити 
з ринку страхові компанії з ліквідними активами 
у кілька тисяч гривень, які мають зобов’язання 
на десятки чи сотні мільйонів, а страхові виплати 
здійснюють за рахунок коштів нових клієнтів. За-
провадження таких заходів стимулює вітчизняні 
страхові компанії мати ресурс для ефективної ді-
яльності й повного виконання своїх зобов’язань і, 
як наслідок, суттєво підвищить надійність, кон-
курентоспроможність та інвестиційну привабли-
вість страхового ринку України.

Варто зауважити, що в сучасних умовах спо-
стерігається невисокий рівень розвитку саме 
страхових компаній «life», питома вага яких 
у загальній кількості страхових компаній по-
стійно скорочується (12,6% у 2016 році; 11,2% 
у 2017 році; 10,7% у 2018 році). Отже, характер-
ною рисою розвитку страхового ринку України 
є те, що він на 89% складається зі страхових ком-
паній «non-life». Об’єктивною причиною пояснен-
ня такого стану розвитку страхування життя є те, 
що населення країни не має вільних коштів для 
укладання договорів страхування життя та дові-
ри до страхової системи в цілому.

Одним з важливих показників щодо оцінки 
загальних тенденцій розвитку страхового ринку 
є кількість укладених договорів страхування, се-
ред сукупності яких важливо виділяти договори 
з обов’язкового особистого страхування від нещас-
них випадків на транспорті, як «масового» виду стра-
хування, що носить обов’язковий характер (табл. 2).

Таблиця 1
кількість страхових компаній в україні у 2016-2018 рр.

кількість страхових компаній 2016 2017 2018
Загальна кількість 310 294 281
в т.ч. страхових компаній «non-life» 271 261 251
в т.ч. страхових компаній «life» 39 33 30

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]

Таблиця 2
кількість договорів страхування, укладених у 2016-2018 рр.

кількість договорів 
страхування

2016 
тис. од.

2017 
тис. од.

2018 
тис. од.

Темп 
приросту

2017/2016, % 2018/2017, %
Кількість договорів, крім договорів 
з обов’язкового страхування від 
нещасних випадків на транспорті, 
у тому числі:

61272,8 70658,2 77495,0 15,3 9,7

- зі страхувальниками-фізичними 
особами 42534,6 66915,2 72460,2 57,3 8,3

Кількість договорів з обов’язкового 
особистого страхування від 
нещасних випадків на транспорті

118198,4 114824,7 123582,5 -2,9 7,6

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]
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Дані, зазначені у табл. 2, свідчать, що у 2018 році 
збільшилась кількість укладених договорів страху-
вання на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%). При цьо-
му на 4 909,5 тис. одиниць (або на 8,1%) зросла кіль-
кість договорів з добровільного страхування, в тому 
числі збільшилась кількість укладених договорів 
страхування від нещасних випадків на 4 484,5 тис. 
одиниць (або на 13,5%), кількість укладених дого-
ворів на страхування медичних витрат зросла на 
850,2 тис. одиниць (або на 23,5%), кількість укла-
дених договорів страхування фінансових ризиків 
зменшилась на 1 180,5 тис. одиниць (або на 16,8%). 
Кількість укладених договорів з обов’язкового стра-
хування збільшилась на 9 222,3 тис. одиниць (або 
на 7,5%) за рахунок збільшення кількості договорів 
страхування від нещасних випадків на транспорті 
на 8 757,9 тис. одиниць (7,6%) [3].

Основні закономірності функціонування стра-
хового ринку України відображає аналіз показ-
ників галузі за головними та найбільш поши-
реними видами страхування, визначальними 
серед яких є обсяги страхових премій та обсяги 
страхових виплат компаній. Варто зазначити, 
що позитивною є тенденція до збільшення обся-
гів надходжень валових страхових премій та чис-
тих страхових премій протягом 2018 року порів-
няно із 2017 роком на 13,7% та 20,8% відповідно.

Отже, найбільш репрезентативними для ана-
лізу тенденцій розвитку національного страхо-
вого ринку є саме показники страхових премій 
та страхових виплат.

Страхова премія являє собою плату за страху-
вання, яку страхувальник зобов’язаний внести 
страховику згідно з договором страхування. Стра-
хова виплата – грошова сума, яка виплачується 
страховиком відповідно до умов договору страху-
вання при настанні страхового випадку [6].

За 2018 рік частка валових страхових премій 
у відношенні до ВВП становила 1,4%, що на 0,1 в.п. 

менше в порівнянні з 2017 роком; частка чистих 
страхових премій (розраховуються як валові стра-
хові премії (виплати) за мінусом частки страхових 
премій (виплат), які сплачуються перестрахови-
кам-резидентам (компенсовані перестраховиками-
резидентами) у відношенні до ВВП залишилась на 
рівні 2017 року та становила 1,0% [3].

Основні показники щодо функціонування 
страхового ринку в розрізі страхових премій 
та страхових виплат наведені у табл. 3.

Як свідчать дані табл. 3, у 2018 році у порів-
нянні з 2017 роком на 5 935,7 млн грн (13,7%) 
збільшився обсяг надходжень валових страхових 
премій, обсяг чистих страхових премій збільшив-
ся на 5 929,9 млн грн (20,8%). Питома вага чистих 
страхових премій у валових страхових преміях за 
2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в по-
рівнянні з 2017 роком. Обсяг валових страхових 
виплат (відшкодувань) у порівнянні з 2017 роком 
збільшився на 2 326,6 млн грн (22,1%), обсяг чис-
тих страхових виплат збільшився на 2 175,8 млн 
грн (21,2%). Рівень валових виплат у порівнянні 
з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 
1,8 в.п. та становив 26,1%. Рівень чистих страхо-
вих виплат станом на кінець 2018 року становив 
36,1%, що більше на 0,1 в.п. у порівнянні з анало-
гічним періодом 2017 року.

Валові страхові премії, отримані страховика-
ми при страхуванні та перестрахуванні ризиків 
від страхувальників та перестрахувальників 
за 2018 рік, становили 49 367,5 млн грн, що на 
5 935,7 млн грн більше порівняно з 2017 роком 
та на 14 197,2 млн грн більше порівняно з 2016 ро-
ком (табл. 4).

Як бачимо з даних табл. 4, за 2016 рік за-
гальна (валова) сума страхових премій, отрима-
них страховиками, становила 35 170,3 млн грн, 
з яких: 13 220,0 млн грн (37,6%), що надійшли 
від фізичних осіб; 21 950,3 млн грн (62,4%), що 

Таблиця 3
Основні показники діяльності страхового ринку в розрізі страхових премій  

та страхових виплат у 2016-2018 рр.

показник 2016 
млн грн

2017 
млн грн

2018 
млн грн

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Валові страхові премії, у тому числі 35170,3 43431,8 49367,5 23,5 13,7
- зі страхування життя 2756,1 2913,7 3906,1 5,7 34,1
Валові страхові виплати, у тому числі 8839,5 10536,8 12863,4 19,2 22,1
- зі страхування життя 418,3 556,3 704,9 33,0 26,7
Рівень валових виплат, % 25,1 24,3 26,1 - -
Чисті страхові премії 26463,8 28494,4 34424,3 7,7 20,8
Чисті страхові виплати 8561,0 10256,8 12432,6 19,8 21,2
Рівень чистих виплат, % 32,3 36,0 36,1 - -

Джерело: розроблено авторами за даними [1-3]

Таблиця 4
Структура надходження валових страхових премій у 2016-2018 рр.

показник 2016 млн 
грн

2017 млн 
грн

2018 млн 
грн

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Валові страхові премії, з них: 35170,3 43431,8 49367,5 23,5 13,7
- від страхувальників-фізичних осіб 13220,0 15555,6 18431,0 17,7 18,5
- від юридичних осіб 12879,6 12937,7 17348,1 0,5 34,1
- від перестрахувальників 9070,7 14938,5 13588,4 64,7 -9,0

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]
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надійшли від юридичних осіб. У 2017 році ва-
лова сума страхових премій, отриманих стра-
ховиками, становила 43 431,8 млн грн, з яких: 
15 555,6 млн грн (35,8%), що надійшли від фі-
зичних осіб; 27 876,2 млн грн (64,2%), що надій-
шли від юридичних осіб. У 2018 році валова сума 
страхових премій, отриманих страховиками, ста-
новила 49 367,5 млн грн, з яких: 18 431,0 млн 
грн (37,3%), що надійшли від фізичних осіб; 
30 936,5 млн грн (62,7%), що надійшли від юри-
дичних осіб.

За 2018 рік сума отриманих страховиками 
валових премій з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя становила 45 461,4 млн грн 
(або 92,1% від загальної суми страхових премій), 
а зі страхування життя – 3 906,1 млн грн (або 
7,9% від загальної суми страхових премій) [3].

Збільшення валових страхових премій відбу-
лося майже за всіма видами страхування, а саме: 
автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена карт-
ка») (збільшення валових страхових платежів на 
2 362,1 млн грн (22,3%)); страхування майна (збіль-
шення валових страхових платежів на 1 341,3 млн 
грн (26,3%)); страхування життя (збільшення вало-
вих страхових платежів на 992,4 млн грн (34,1%)); 
страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ (збільшення валових страхових 
платежів на 899,0 млн грн (25,0%)); страхування 
кредитів (збільшення валових страхових платежів 
на 748,6 млн грн (у два рази)); медичне страхуван-
ня (збільшення валових страхових платежів на 
605,4 млн грн (21,0%)); страхування медичних ви-
трат (збільшення валових страхових платежів на 
454,9 млн грн (55,1%)); страхування від нещасних 
випадків (збільшення валових страхових платежів 
на 445,7 млн грн (34,1%)). Водночас, зменшилися 
валові страхові премії зі страхування вантажів 
та багажу (зменшення валових страхових плате-
жів на 1 787,7 млн грн (38,1%)); страхування фі-
нансових ризиків (зменшення валових страхових 
платежів на 458,9 млн грн (8,2%)); страху-вання 
відповідальності перед третіми особами (зменшен-
ня валових страхових платежів на 357,8 млн грн 
(12,2%)) [3].

Зростання обсягів валових страхових виплат 
за 2018 рік мало місце у більшості основних систе-
моутворюючих видах страхування. Збільшилися 
валові страхові виплати з таких видів страхуван-

ня, як: страхування майна (збільшення валових 
страхових виплат на 1 161,2 млн грн (у чотири 
рази)); автострахування (збільшення валових 
страхових виплат на 833,8 млн грн (16,7%)); ме-
дичне страхування (збільшення валових страхо-
вих виплат на 423,3 млн грн (25,3%)); страхуван-
ня життя (збільшення валових страхових виплат 
на 148,6 млн грн (26,7%)). Водночас, зменшилися 
валові страхові виплати зі страхування фінансо-
вих ризиків (зменшення валових страхових ви-
плат на 294,3 млн грн (15,7%)); страхування кре-
дитів (зменшення валових страхових виплат на 
183,3 млн грн (70,1%)) [3]. Високий рівень валових 
та чистих страхових виплат спостерігається з ме-
дичного страхування – 60,1% та 64,6%, за вида-
ми добровільного особистого страхування – 37,2% 
та 42,7%, за видами недержавного обов’язкового 
страхування – 36,2% та 37,0% відповідно.

На окрему увагу заслуговує розгляд опера-
цій, які мають місце на ринку перестрахування, 
оскільки останній є невід’ємною складовою стра-
хового ринку. Показники ринку перестрахування 
за 2016-2018 рр. пропонуємо розглянути у табл. 5.

Як видно з даних табл. 5, за договорами пе-
рестрахування ризиків за 2018 рік українські 
страховики (цеденти, перестрахувальники) 
сплатили часток страхових премій 17 940,7 млн 
грн (за 2017 рік – 18 333,6 млн грн), з яких: пе-
рестраховикам-нерезидентам – 2 997,5 млн грн, 
що на 11,7% менше порівняно з 2017 роком (за 
2017 рік – 3 396,2 млн грн); перестраховикам-ре-
зидентам – 14 943,2 млн грн, що на 0,04% більше 
порівняно з відповідним показником 2017 року 
(за 2017 рік – 14 937,4 млн грн).

Неоднорідна динаміка спостерігається за по-
казником співвідношення вихідного перестра-
хування до валових страхових премій. Зокре-
ма, співвідношення вихідного перестрахування 
до валових страхових премій станом на кінець 
2018 року становило 36,3%, що на 5,9 в.п. мен-
ше аналогічного показника попереднього року 
та на 0,3 в.п. більше показника 2016 року (ста-
ном на кінець 2017 року – 42,2%, станом на кі-
нець 2016 року – 36,0%).

Слід зазначити, що операції вихідного пере-
страхування за 2018 рік зменшились на 2,1% 
(з 18 333,6 млн грн у 2017 році до 17 940,7 млн грн 
у 2018 році) за рахунок зменшення на 398,7 млн 

Таблиця 5
Основні показники діяльності ринку перестрахування у 2016-2018 рр.

показник 2016 
млн грн

2017 
млн грн

2018 
млн грн

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Сплачено на перестрахування,  
у тому числі: 12668,7 18333,6 17940,7 44,7 -2,1

- перестраховикам-резидентам 8706,4 14937,4 14943,2 71,6 0,0
- перестраховикам-нерезидентам 3962,3 3396,2 2997,5 -14,3 -11,7
Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у тому числі: 1233,2 1208,2 2459,0 -2,0 103,5

- перестраховиками-резидентами 278,5 280,0 430,8 0,5 53,9
- перестраховиками-нерезидентами 954,7 928,2 2028,2 -2,8 118,5
Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-нерезидентів 40,1 46,1 48,4 15,0 5,0

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-нерезидентам 14,2 13,8 44,4 -2,8 221,7

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]
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грн (11,7%) обсягів перестрахування із страхови-
ками-нерезидентами. При цьому, операції з пе-
рестрахування в середині країни збільшились 
на 5,8 млн грн. (11,3%) [3]. Дана тенденція свід-
чить про становлення вітчизняного ринку пере-
страхування. В цілому, вітчизняний страховий 
ринок в частині передачі ризиків на перестраху-
вання має неоднорідну динаміку, але водночас 
відбувається «зміщення» в бік вітчизняних пере-
страховиків. Це свідчить не лише про їх готов-
ність прийняття ризиків на перестрахування, 
але і про зростання фінансових можливостей для 
укладення перестрахових договорів.

Однак, не зважаючи на неоднорідну динамі-
ку вітчизняного страхового ринку в частині пе-
редачі ризиків на перестрахування, загальна 
сума часток страхових виплат, компенсованих 
перестраховиками, становила 2 459,0 млн грн (за 
2017 рік – 1 208,2 млн грн), в тому числі компенсова-
но: перестраховиками-нерезидентами – 2 028,2 млн 
грн, що на 118,5% більше порівняно з 2017 роком 
(за 2017 рік – 928,2 млн грн); перестраховиками-
резидентами – 430,8 млн грн, що на 53,9% більше 
порівняно з відповідним показником 2017 року (за 
2017 рік – 280,0 млн грн). Отже, дані показники ма-
ють яскраво виражену позитивну динаміку, що, на 
нашу думку, свідчить про позитивні тенденції роз-
витку вітчизняного ринку перестрахування.

Впродовж 2016-2018 рр. змінювались обся-
ги вихідного перестрахування, відповідно за-
знали змін і частки резидентів та нерезидентів 
у вихідному перестрахуванні. При зменшенні 
у 2018 році порівняно з 2016 роком операцій з пе-
рестрахування із страховиками-нерезидентами 
на 24,4% їх частка у вихідному перестрахуван-
ні зменшилась на 14,6 в.п. до рівня 16,7%. Від-
повідно збільшилась частка резидентів з рівня 
68,7% у 2016 році, до рівня 83,3% у 2018 році.

Аналізуючи зміни на перестрахувальному 
ринку, можна зробити висновок, що в останні роки 
ситуація кардинально змінилася і частка нерези-
дентів у вихідному перестрахуванні зменшилась 
рівно на стільки, на скільки збільшилась частка 
резидентів, причому у 2012 р. таке співвідношен-
ня ще було 50% на 50% [7, с. 51]. Це позитивна 
тенденція, оскільки перестрахування ризиків 
за кордоном супроводжується відтоком капіталу 
та втратою значних фінансових ресурсів.

Не менш важливими показниками щодо оцін-
ки стану розвитку страхового ринку є показники 

діяльності страхових компаній в частині обсягів 
сформованих страхових резервів, активів та об-
сягу сплачених статутних капіталів (табл. 6).

Головна особливість фінансів страховиків – 
виділення в складі залученого капіталу страхо-
вих резервів. Потреба в формуванні страхових 
резервів обумовлена імовірнісним характером 
страхових подій і невизначеністю моменту на-
стання та розміру збитків.

Страхові резерви – грошові кошти, що утво-
рюються страховиками з метою забезпечення 
майбутніх виплат страхових сум і страхового 
відшкодування залежно від видів страхування 
(перестрахування) [6]. На виконання вимог На-
цкомфінпослуг прийнятними активами можуть 
бути такі активи страховика: грошові кошти на 
поточному рахунку; банківські вклади (депози-
ти); валютні вкладення; нерухоме майно; акції, 
облігації підприємств (крім цільових облігацій), 
іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, обліга-
ції місцевих позик та міжнародних фінансових 
організацій; державні облігації України; пра-
ва вимоги до перестраховиків; інвестиції в еко-
номіку України за рахунок коштів страхових 
резервів, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів від 17 серпня 2002 року № 1211; бан-
ківські метали, в тому числі поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки в них; кредити страхуваль-
никам-фізичним особам, які уклали договори 
страхування життя, в межах викупної суми на 
момент видачі кредиту та під заставу викупної 
суми – для страхових резервів із страхування 
життя; готівка в касі в обсягах лімітів залишків 
каси, розрахунок яких встановлено НБУ; кошти, 
сплачені страховиками до централізованих стра-
хових резервних фондів [8].

Як свідчать дані табл. 6, страхові резерви ста-
ном на кінець 2018 року зросли на 4111,2 млн грн 
(18,0%) у порівнянні з аналогічною датою 2017 року, 
при цьому технічні резерви зросли на 3 165,7 млн 
грн (21,9%), а резерви зі страхування життя зросли 
на 945,5 млн грн (11,3%). Також на кінець 2018 року 
у порівнянні з аналогічною датою 2017 року збіль-
шились такі показники, як загальні активи стра-
ховиків на 6 112,3 млн грн (10,7%), з них активи, 
визначені законодавством для покриття страхових 
резервів – на 4 581,9 млн грн (12,7%). Зменшення 
на 1,5% загального обсягу сплачених статутних ка-
піталів, на нашу думку, спричинене зменшенням 
в цілому кількості страхових компаній на ринку, 

Таблиця 6
Основні показники діяльності страхового ринку в розрізі страхових резервів,  

активів страховиків та сплаченого статутного капіталу у 2016-2018 рр.

показник 2016 
млн грн

2017 
млн грн

2018 
млн грн

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Обсяг сформованих страхових резервів, 
у тому числі 20936,7 22864,4 26975,6 9,2 18,0

- резерви зі страхування життя 7828,2 8389,6 9335,1 7,2 11,3
- технічні резерви 13108,5 14474,8 17640,5 10,4 21,9
Загальні активи страховиків (згідно з 
формою 1 (П(С)БО 2)) 56075,6 57381,0 63493,3 2,3 10,7

Активи визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування» для представлення 
коштів страхових резервів

35071,9 36084,6 40666,5 2,9 12,7

Обсяг сплачених статутних капіталів 12661,6 12831,3 12636,6 1,3 -1,5
Джерело: розроблено авторами за даними [1-3]
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які не в стані виконати вимоги щодо мінімального 
обсягу статутного капіталу.

Проведений аналіз основних показників ді-
яльності страхових компаній України впродовж 
2016-2018 років свідчить про зміцнення тенден-
ції до зрос-тання обсягів вітчизняного страхового 
ринку. Водночас, варто зауважити, що суттєве 
погіршання ситуації на страховому ринку мало 
місце починаючи з 2014 року, в якому відбули-
ся доленосні для нашої держави геополітичні 
та військові події, що відповідним чином впли-
нули на політичні та соціально-економічні про-
цеси у країні.

Серед позитивних чинників слід назвати стій-
ке зростання обсягів страхових резервів та акти-
вів, що є необхідною умовою стабільного функ-
ціонування і розвитку страхового ринку. Щодо 
інших ключових показників страхового ринку 
України, доцільно зауважити, що кількість заре-
єстрованих страхових компаній постійно скоро-
чувалася, а динаміка кількості укладених дого-
ворів страхування, страхових премій і страхових 
виплат не мала чітких тенденцій і зумовлювала-
ся відповідними інституціональними чинника-
ми, які спонукали до згортання або активізації 
страхової діяльності.

Незважаючи на досить високі темпи зростан-
ня кількісних показників, інституційні та функ-
ціональні характеристики страхового ринку 
України загалом не відповідають тенденціям 
світових страхових ринків та реальним потребам 
вітчизняної економіки, що зумовлює його істот-
не відставання у процесі формування світової 
фінансової системи. Оскільки у структурі стра-
хового ринку України 90% займає сектор non-life 
страхування, можна зазначити, що за основними 
кількісними й якісними ознаками вітчизняний 
ринок не відповідає стандартам розвинених кра-
їн, зокрема країн Європейського союзу.

Основними проблемами, які негативно впли-
вають на розвиток страхового ринку в Україні 
визначимо такі [9, с. 31]:

– відсутність політичної та економічної ста-
більності, сталого зростання виробництва, не-
платоспроможність населення, дефіцит фінансо-
вих ресурсів;

– слабкі зовнішньоекономічні зв’язки Украї-
ни у сфері страхування з ін-шими країнами;

– недосконала і фрагментарна законодав-
ча база, відсутність державних преференцій 
на страховому ринку, неефективний контроль 
з боку держави, прояви монополізму;

– високий рівень інфляції, що унеможливлює 
реалізацію надійних інвестиційних програм, а 
також реальних фінансових механізмів для дов-
гострокового розміщення страхових резервів;

– слабкий розвиток фондового ринку, що не 
дає змогу використовувати цінні папери як кате-
горію активів для захищеного розміщення стра-
хових резервів;

– відсутність вторинного ринку страхових по-
слуг, механізмів ефективної взаємодії банків-
ського та страхового секторів економіки, низь-
кий рівень розвитку допоміжної інфраструктури 
страхового ринку;

– неналежний рівень інформації про стан 
і можливості страхового ринку, відсутність дові-
ри населення до страхування.

Окрім вище зазначених проблем, на нашу 
думку, нагального вирішення потребує: удоско-
налення вимог щодо порядку створення та функ-
ціонування страховиків відповідно до чинного 
законодавства та з обов’язковим врахуванням 
міжнародних стандартів; упорядкування існую-
чих видів страхування та врегулювання механіз-
му їх здійснення; удосконалення оподаткування 
страхової діяльності. Саме тому, забезпечення 
відповідних умов для ефективного розвитку ві-
тчизняного страхового ринку має бути одним із 
пріоритетних державних завдань як в аспекті 
національної безпеки, так і подальшого соціаль-
но-економічного розвитку країни в контексті єв-
роінтеграції.

Висновки і пропозиції. Ринок страхування 
в Україні визначається своєю динамічністю, про 
що свідчить зростання основних показників його 
діяльності. Проте, даному ринку властивий ряд 
проблем, описаний в основному викладі дослід-
ження, які потребують впровадження ряду змін 
для покращення його стану, зокрема заходи зі 
сторони держави, продовження євроінтеграцій-
ного курсу нашої країни.
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